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SEPAK BOLA INDONESIA DIBAWAH KETIAK ASING
Oleh: Irawan Dwi Ismunanto - Editor in Chief Football5star.com

EDITORIAL
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S ebelum memulai tulisan, saya 
ingin meminta maaf jika judul 
yang dipakai terlalu berlebihan 

atau bahkan terkesan melecehkan. 
Akan tetapi, hal itu menjadi 
kenyataan yang saya pun berat untuk 
mengakuinya. Sampai saat ini, sepak 
bola Indonesia, khususnya timnas 
kebanggaan kita, memang masih 
inferior terhadap asing.

Padahal, Simon Kuper dan Stefan 
Szymanski pernah menulis dalam buku 
Soccernomic bahwa posisi Indonesia 
dalam dunia sepak bola termasuk 
dalam daftar underachiever. Dua penulis 
kenamaan asal Inggris itu mengutarakan 
beberapa tolok ukur dalam menentukan 
level. Termasuk popularitas dan jumlah 
penduduk.

Saya percaya, kita semua sepakat bahwa 
sepak bola merupakan olahraga yang 
paling populer di Indonesia. Lalu, anggap 
saja separuh dari jumlah populasi di 
Indonesia menggemari atau bahkan 
memainkan si kulit bulat. 

Berhulu dari asumsi itu, seharusnya 
negeri kita tidak kesulitan melahirkan 
timnas sepak bola kuat. Sayangnya, jauh 
panggang dari api. Prestasi sepak bola 
Indonesia masih belum mencapai level 
ekspektasi kita. 

Segala upaya coba dilakukan PSSI selaku 
induk olahraga sepak bola di tanah 
air. Termasuk memperbaiki kompetisi, 
menggalakkan pembinaan usia muda, 
naturalisasi pemain asing, dan banyak 
lagi.

Semua upaya akan terus sia-sia selama 
kita masih merasa inferior terhadap asing. 
Sulit untuk mengobatinya lantaran kita 
pun masih melibatkan budaya legowo, 
sopan santun, dan rendah hati, ke dalam 
sepak bola. 

Budaya itu memang biasa kita tunjukkan 
terhadap asing. Siapa pun yang datang 
dari luar bakal diterima dengan tangan 
terbuka. Bahkan, orang asing selalu 
dipandang sebagai tamu yang harus 
diperlakukan sebaik mungkin. Sikap 
tersebut memang tak salah jika dilakukan 
dengan kadar secukupnya.

KEBIASAAN YANG DIBIASAKAN

Namun, terkadang kita terlalu berlebihan 
dalam melestarikan budaya tersebut, 
sehingga muncul anggapan bahwa 
pihak asing lebih tinggi derajatnya. Fakta 
bahwa Indonesia pernah dijajah negeri 
asing selama ratusan tahun membuat 
budaya itu sangat mengakar. Sepak bola 
pun terkena imbasnya.
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Sampai saat ini, kita masih cenderung 
merasa inferior terhadap asing. Hal 
itu umum dipertontonkan jelang 
pertandingan. Pelatih cenderung 
memilih sikap rendah hati ketika akan 
berhadapan dengan tim luar negeri, 
terutama yang levelnya lebih tinggi. Pujian 
terhadap lawan lebih sering digaungkan 
ketimbang terus meneriakkan optimisme. 
Sikap inferior pun jadi sebuah kebiasaan 
yang dibiasakan.

Alhasil, tak heran jika pada akhirnya 
sepak bola Indonesia terus berada di 
bawah ketiak asing. Padahal, dalam 
sepak bola, dituntut ada kepercayaan 
yang sangat tinggi. Bahkan, tak masalah 
jika sedikit dibumbui arogansi. Perasaan 
inferior jelas melemahkan. Saya 
memandangnya seperti kalah sebelum 
berperang.

Padahal, jika semua pemain Indonesia 
sanggup menanggalkan budaya 
tersebut, hasilnya bisa sangat positif. 
Tengok saja timnas U-19 Indonesia ketika 
hendak menghadapi Korea Selatan pada 
Oktober 2013. Sebelum pertandingan, 
pelatih Indra Sjafri sudah mengeliminasi 
sikap inferior yang sering meliputi pemain 
Indonesia.

“Jangan terlalu dibesar-besarkan soal 
Korsel. Indonesia lebih besar dari 
Korsel. Sampaikan kepada Korsel, kami 
akan mengalahkan mereka pada 12 
Oktober nanti,” ucap Indra pada Senin 
(9/10/2013).

Hasilnya, timnas U-19 Indonesia berhasil 
menundukkan	Korsel	dalam	laga	kualifikasi	
Piala Asia U-19 di Stadion Utama Gelora 
Bung Karno, Sabtu (12/10/2013). 
Berkaca dari hal itu, sepatutnya timnas 
Indonesia menaggalkan sikap inferior 
terhadap asing. 

Jangan jauh-jauh menatap Piala Dunia 
U-20 2021. Tunjukkanlah terlebih dahulu 
dalam SEA Games 2019 di FIlipina, 
bahwa kita lebih baik dari mereka! (*)
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penyelenggaraan SEAP Games kedua.

Ajang tersebut mempertandingkan 12 
cabang olahraga (cabor) dan melibatkan 
527 atlet dari 6 negara. Cabor tersebut, 
yakni Renang, Atletik, Bulu Tangkis, 
Bola Basket, Tinju, Sepeda, Sepak Bola, 
Menembak, Tenis Meja, Tenis Meja, Tenis 
Lapangan, Bola Voli, dan Angkat Besi.

Kala itu, tuan rumah Thailand keluar 
sebagai juara umum dengan raihan 77 
medali. Dengan rincian 35 emas, 26 
perak, dan 16 perunggu.

PERUBAHAN NAMA DAN LOGO

Setelah sembilan perhelatan SEAP Games, 
terjadi perubahan nama menjadi SEA 
Games pada 1977. Perubahan tersebut 
tidak lepas dari bergabungnya Indonesia, 
Brunei Darussalam, dan Filipina. 

Namun, ketiga negara tersebut tidak termasuk 
Asia Tenggara Daratan adalah alasan terjadi 
perubahan menjadi SEA Games.Nama 
tersebut pun bertahan hingga saat ini.

Logo SEA Games awalnya identik 
dengan cincin berjumlah enam dan saling 
menyatu. Keenam cincin tersebut selalu 
ada dalam setiap penyelenggaraan 
ajang dua tahunan itu. 

Arti atau makna dari cincin tersebut 
adalah keterlibatan negara yang menjadi 

SEA (South East Asian) Games ke-
30 akan dan berlangsung resmi 
dibuka pada 30 November hingga 

11 Desember 2019. Filipina akan menjadi 
tuan rumah SEA Games tahun ini.

SEA Games awalnya bernama South 
East Asian Peninsular Games atau SEAP 
Games. Perancangan event olahraga 
bermula dari pertemuan perwakilan 
negara-negara Asia Tenggara di Asian 
Games ketiga pada 1958 di Tokyo, Jepang.

Wakil presiden Komite Olimpiade Thailand, 
Luang Sukhum Nayaoradit, adalah sosok 
yang mencetuskan ide sekaligus konsep 
awal SEAP Games. Dasar pemikiran SEAP 
Games atau Pesta Olahraga Semenanjung 
Asia Tenggara adalah untuk mempererat 
hubungan antarnegara.

Awalnya, hanya ada 6 negara yang 
sepakat untuk membuat pesta olahraga 
Asia Tenggara. Keenam negara tersebut, 
yakni Thailand, Myanmar, Kamboja, 
Laos, Malaysia, dan Vietnam. Mereka 
menyepakati untuk menghelat ajang 
tersebut setiap dua tahun.

SEAP Games pertama berlangsung 
di Bangkok, Thailand, pada 12-17 
Desember 1959. Ada enam negara 
yang berpartisipasi, yakni Thailand, 
Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, dan 
Singapura. Ya, meski menjadi salah satu 
pencetus, Kamboja baru ikut serta pada 

Sejarah Sepak Bola di SEA Games

DARI BURMA 
KE THAILAND
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pencetus awal SEA Games. Namun, logo 
tersebut bertahan hingga penyelenggaraan 
SEA Games ke-19 di Jakarta.

Tepat pada perhelatan SEA Games ke-20 
di Brunei Darussalam, logo dan artinya 
mengalami perubahan. Ya, pada 1999 SEA 
Games sudah ada 10 negara yang ambil 
bagian sehingga logo baru dibuat menjadi 
10 cincin yang saling berkaitan. Dengan 
makna ada 10 negara Asia Tenggara yang 
menjadi peserta di SEA Games.

SEPAK BOLA

Sepak bola merupakan salah satu cabang 
olahraga yang sudah mulai dipertandingan 
sejak 1959. Kala itu, hanya ada empat 
negara yang bertanding, yakni Vietnam, 
Thailand, Malaysia, dan Myanmar.

Alhasil, pertandingan pun hanya 
menggunakan sistem grup dan dua 
pemuncak klasemen langsung memainkan 
laga	 final.	 Vietnam	 sukses	 memenangi	
medali emas pertama di cabor sepak bola 
SEAP Games setelah menang 3-1 atas 
Thailand. Saat itu, sepak bola juga hanya 
mempertandingkan sepak bola putra.

Pada periode SEAP Games, Myanmar 
mendominasi perolehan medali emas 
cabor sepak bola putra sebanyak lima 
kali. Uniknya, medali emas pertama 
mereka pada 1965 di Kuala Lumpur, 
Malaysia, diraih dengan status juara 

bersama dengan Thailand. Kala itu, 
pertandingan	final	berakhir	dengan	skor	2-2	
dan tidak menggunakan sistem adu penalti.

Namun, hingga perhelatan SEA Games 
ke-29, tim Negeri Gajah Putih merupakan 
negara yang paling banyak meraih 
medali emas. Total mereka mampu 16 
kali keluar sebagai juara cabor sepak 
bola SEA Games. Malaysia berada di 
urutan kedua dengan 6 emas, Myanmar 
(5), Indonesia (2), dan Vietnam (1).

Sementara itu, sepak bola putri baru mulai 
dipertandingkan pada 1985 di Bangkok. 
Hanya ada tiga negara yang terlibat kala 
itu, yakni Thailand, Singapura, dan Filipina.

Thailand yang sanggup menuai dua 
kemenangan dan langsung memastikan keluar 
sebagai peraih medali emas sepak bola putri. 
Tak hanya itu, Thailand juga menjadi satu dari 
dua negara yang mendominasi perolehan 
medali emas di SEA Games. 

Ya, sejak 1985 SEA Games sepak bola 
putri sudah berlangsung sebanyak 10 
kali. Hanya dua negara yang mampu 
memenangi medali emas sejauh ini, yakni 
Thailand dan Vietnam. Keduanya sama-
sama mampu meraih 5 medali emas.

KIPRAH INDONESIA

Indonesia langsung ikut serta dalam 
persaingan medali emas cabor sepak bola 
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sejak terlibat di SEA Games pada 1977. 
Ketika itu, pasukan Merah Putih mampu 
tampil impresif dan mulai menunjukkan 
taring sebagai salah satu pesaing utama. 

Ya,	 Indonesia	 mampu	 tembus	 ke	 semifinal	
dengan	dan	finis	di	tempat	keempat.	Bahkan,	
pada kiprah kedua di Jakarta pada 1979, Tim 
Garuda	mampu	menembus	ke	final.	Namun,	
saat itu masih harus mengakui keunggulan 
Malaysia karena kalah 0-1. Sejak saat itu, 
pasukan Merah Putih selalu mampu menjadi 
langganan empat besar di SEA Games. 

Medali emas pertama Indonesia dari cabor 
sepak bola didapat pada perhelatan SEA 
Games 1987 di Jakarta. Tim Garuda mampu 
mencapai	final	dan	sukses	mengalahkan	
tim berjulukan Harimau Malaya dengan 
skor 1-0 lewat perpanjangan waktu.

Sejauh ini, Indonesia baru dua kali sanggup 
memenangi medali emas di pentas SEA 
Games. Medali emas kedua didapat pada 
SEA Games 1991 di Manila. 

Tim Garuda harus berjuang hingga adu 
penalti untuk bisa mengalahkan Thailand 
di	 final	 setelah	 laga	 hanya	 berakhir	
imbang 0-0 selama 120 menit. Indonesia 
pun keluar sebagai juara dengan setelah 
menang 4-3 lewat adu penalti.

PENGATURAN SKOR

Penyelenggaraan cabor sepak bola di 
SEA Games bukan tanpa masalah. Pada 
SEA Games ke-28 di Singapura, didapati 

adanya skandal pengaturan skor.
Biro Investigasi Tindak Korupsi Singapura 
(CPIB) menangkap tiga orang pelaku 
pengaturan skor di cabor sepak bola. 
Pertama, adalah manajer timnas Timor 
Leste, Orlando Marquez Henriques Mendes. 
Kedua, Nasruddin asal Indonesia, dan 
Rajendran (Singapura). Ketiganya terbukti 
melakukan pengaturan skor di pertandingan 
Malaysia melawan Timor Leste.

Saat itu, Timor Leste terlihat tidak bermain 
serius meski berpeluang menang melawan 
10 pemain Malaysia. Harimau Malaya pun 
keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. 
Saat diusut AFC, rupanya manajer Timor 
Leste, Orlando Marques telah menerima 
suap untuk mengatur hasil pertandingan 
dari Bandar judi sebesar 11 ribu USD. Ia 
pun mendapat sanksi tidak boleh terlibat 
dalam dunia sepak bola seumur hidup.

“Singapura mengadopsi zero-tolerance 
terhadap korupsi, dan apapun 
bentuknya pengaturan skor tidak direstui 
di Singapura, CPIB tidak akan ragu 
mengambil tindakan kepada siapapun 
yang terlibat kegiatan pengaturan skor 
ini,” tulis penyataan resmi CPIB seperti 
dilansir Football5star.

Pada SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, juga 
diduga terjadi skandal pengaturan skor di 
cabor sepak bola. Tiga laga tersebut adalah 
Malaysia 3-1 Laos, Vietnam 4-1 Kamboja, 
dan Thailand 3-0 Kamboja. Namun, tidak 
ada cukup bukti untuk mengungkap dugaan 
tersebut. (Wisnu Nova)
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Rizal Memorial Stadium seketika 
menjadi saksi haru bagi Timnas 
Indonesia ketika meraih medali 

emas pada ajang SEA Games Manila 
1991. Bendera Merah Putih berkibar 
disertai tangis haru oleh para pemain. 
Indonesia berhasil mengalahkan 
Thailand	 di	 babak	 final	 melalui	 adu	
penalti dengan skor akhir 4-3.

Bermain imbang selama 90 menit 
plus 2x15 menit babak tambahan, 
suasana tegang sempat terjadi jelang 
adu penalti. Lima penendang sudah 
menjalankan tugasnya, skor adu penalti 
menjadi 3-3. Raut muka para pemain 
Indonesia seketika berubah ketika kiper 
Edi Harto mampu menepis tendangan 
dari penendang kelima Thailand.

Penentuan pun terjadi setelahnya. Juara 
atau tidaknya Indonesia berada di 
pundak Sudirman yang menjadi algojo 
keenam adu penalti. Dengan langkah 
mantap, Sudriman menendang bola 
keras menghujam jaring bagian tengah 
atas gawang. GOL! Indonesia Juara 
SEA Games 1991! Indonesia raih emas 
sepakbola di SEA Games 1991!

Gemblengan polosin

Medali emas yang diraih Indonesia pada 
ajang SEA Games 1991 tak terlepas dari 
peran pelatih kepala Anatoli Polosin. 
Pria asal Rusia tersebut dibantu oleh 
dua asistennya yakni Vladimir Urin dan 

Danurwindo.

Indonesia kala itu seketika berubah 
menjadi skuat yang menganut ilmu 
sepakbola khas Eropa Timur, yakni 
dengan mengandalkan kekuatan 
fisik.	 Memang,	 kala	 itu	 tim-tim	 Eropa	
Timur sedang “naik daun”. Puncaknya 
adalah ketika klub Steaua Bucharest 
dari Rumania bisa memenangkan Piala 
Champion Eropa 1986, juga Red Star 
Beograd dari Yugoslavia juara Piala 
Champion Eropa 1991, serta Uni Soviet 
yang	bisa	menembus	final	Eropa	1988.

Timnas Indonesia di bawah asuhan 
Anatoli	Polosin	pun	ditempa	latihan	fisik	
yang begitu keras. Bahkan, skuat Garuda 
pernah	menempa	latihan	fisik	di	daerah	
pegunungan Batujajar yang sekarang ini 
berada di wilayah Kabupaten Bandung 
Barat.

Para pemain Indonesia dituntut memiliki 
kekuatan	 fisik	 layaknya	 seperti	 kuda:	
kuat berlari dalam waktu lama, tak 
pernah ngos-ngosan, hingga kuat dalam 
berduel dengan pemain dengan postur 
besar.

Sebelum terjun ke ajang SEA Games 1991, 
skuat Garuda lebih dulu diikutsertakan 
dalam ajang President Cup di Seoul, 
Korea Selatan. Namun, hasil kurang 
memuaskan didapat oleh Indonesia. 
Mereka babak belur dihajar Malta 0-3, 
Korea Selatan 0-3 dan Mesir 0-6.
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Akan tetapi, deretan kekalahan telak 
tersebut tak membuat para pemain 
ciut nyali. Setelahnya, Indonesia justru 
perkasa sejak awal laga di SEA Games 
1991 dengan mengalahkan Malaysia 
2-0 di laga pembuka hingga akhirnya 
merengkuh emas.

Persiapan Panjang

Salah seorang pemain yang kerap menjadi 
pemain inti kala itu, Herrie Setyawan 
berbincang kepada Football5Star.com 
Dalam momen ini, Herrie menceritakan 
kembali sejarah serta hal-hal yang 
terjadi sebelum hingga setelah SEA 
Games Manila 1991. Herrie seolah-olah 
mengajak kami untuk ikut larut ke dalam 
kenangannya kala itu.

“Sebelum SEA Games 1991 itu kita 
memang	 benar-benar	 ditempa	 fisik.	
Persiapan 3 bulan sebelum SEA Games, 
kita mendapatkan berbagai menu latihan. 
Satu bulan di Jakarta, satu minggu di 
Bandung, hingga beberapa uji coba ke 
luar negeri,” ujar Herrie menceritakan.

Herrie juga menyebut bahwa Anatoli 
Polosin merupakan pelatih yang 
sangat keras akan disiplin pemain. Ia 
pun menceritakan bagaimana Polosin 
menggembleng	fisik	dirinya	dan	kawan-
kawan.

“Saat itu kita latihan di daerah Batujajar, 
Bandung. Awalnya kita tidak tahu menu 
latihan apa yang akan dibuat disana. 
Ternyata kita digembleng tiga hari 

berturut-turut	dalam	hal	fisik.	Kita	disuruh	
lari naik-turun gunung berulang-ulang 
selama tiga hari. Itu sampai pemain 
ada yang muntah dan tidak kuat,” kata 
Herrie.

Namun, sejumlah latihan keras yang 
dijalani oleh para pemain Timnas 
Indonesia kala itu memang tak sia-sia. 
Herrie pun merasakan manfaat besar 
pada	menu	gemblengan	fisik	ala	Anatoli	
Polosin. Ketika pertandingan, ia jarang 
merasakan keletihan dan tubuh pun 
terasa enteng.

Kalahkan Thailand

Terbang ke Manila, Filipina dengan 
harapan membawa pulang emas 
menjadi tujuan akhir dari skuat Garuda. 
Hal itu dikatakan mampu membalas 
kekecewaan kegagalan SEA Games 
1989 di Kuala Lumpur, Malaysia 
yang ketika itu hanya meraih medali 
perunggu.

Herrie Setyawan pun menjelaskan 
bahwa memang lawan terkuat Indonesia 
kala itu adalah Thailand. Sejak sebelum 
SEA Games 1991 pun Herrie berkata 
bahwa Thailand adalah musuh terberat 
Indonesia.

“Kala itu memang menurut saya hanya 
Thailand yang menjadi lawan terkuat. 
Di bawahnya memang ada Singapura 
atau	Malaysia.	Terbukti	ketika	final	pun	
kita bertemu lagi dengan Thailand,” tutur 
Herrie.
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Di	laga	final,	Herrie	berkata	bahwa	saat	
itu Indonesia memakai formasi 5-3-2. 
Kala itu, Herrie ditempatkan pada posisi 
bek kanan. Penjaga gawang yakni Edi 
Harto. Bek kiri diisi oleh Aji Santoso. 
Di posisi stopper ada Toyo Hariono. 
Beserta dua bek tengah Ferryl Raymond 
Hattu dengan Sudirman.

Di posisi gelandang diisi oleh Maman 
Suryaman. Posisi kiri luar oleh Kashartadi, 
dan kanan luar ditempatkan oleh 
Hanafing.	 Sedangkan	 dua	 penyerang	
didepan yakni Widodo C. Putro dengan 
Peri Sandria.

Selama 90 menit laga berjalan, 
pertandingan berlangsung ketat. Akan 
tetapi, kedua tim sama-sama belum bisa 
menciptakan gol. Bahkan hingga laga 
tambahan waktu 2x15 menit masih juga 
belum ada gol tercipta.

Pertandingan pun dilanjutkan dengan 
babak adu penalti. Kala itu, penjaga 
gawang Edi Harto melakukan 
penyelamatan gemilang dengan 
menepis tendangan dari penendang 
keenam Thailand. Setelahnya, sepakan 
penalty Sudriman menjadi penentu 
gelar emas SEA Games 1991 untuk 
Indonesia.

Sambutan Meriah

Kembali ke Indonesia dengan gelar 
medali emas yang dikalungkan di masing-
masing pemain. Timnas Indonesia saat 
itu disambut secara luar biasa ketika 

sampai di Indonesia.
Herrie pun menceritakan ketika ia dan 
teman-temannya disambut ketika sampai 
di Indonesia. Setelahnya, ia pun pulang 
ke rumah orang tuanya di Cirebon, Jawa 
Barat.

“Ketika itu kami disambut secara meriah 
di Jakarta, penyambutannya luar 
biasa. Ketika saya pulang ke Cirebon, 
memang tidak ada penyambutan yang 
bagaimana meriahnya. Karena waktu 
itu sumber berita ke kampung saya 
pun tidak masif seperti sekarang ini. 
Tetapi orang-orang yang mengikuti 
sepakbola pasti tahu saya membawa 
Indonesia juara SEA Games 1991,” 
tutur Herrie.

Setelah meraih emas, saat itu PSSI 
memberikan bonus luar biasa 
kepada para pemain. Setiap pemain 
mendaapatkan uang sebesar Rp 5 juta. 
Angka tersebut masih belum termasuk 
gaji Rp 100 ribu yang didapatkan oleh 
pemain setiap bulannya. Tentunya angka 
tersebut termasuk jumlah yang besar di 
jaman itu.

Pada 2017 lalu, Pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Pemuda dan 
Olahraga (Kemenpora)memberikan 
apresiasi kepada 286 legenda olahraga 
nasional yang berprestasi.

Para pemain yang membawa Indonesia 
juara SEA Games Manila 1991 pun 
mendapat uang penghargaan sebesar 
Rp40 juta. (Reno)



PARTAI FENOMENAL 
DI AJANG SEA GAMES5

Sepak bola memang menjadi oleh raga terpopuler di Asia Tenggara. Maka, 
tak heran apabila cabang sepak bola selalu menjadi sorotan utama di setiap 
gelaran pesta olah raga se-Asia Tenggara (SEA Games). Bagi negara-negara, 

ajang SEA Games memang kerap kali digunakan sebagai ajang unjuk gigi kekuatan 
dari tim muda mereka.

Ya, cabang sepak bola di ajang SEA Games memang diperuntukkan bagi timnas 
U-23 dari masing-masing peserta. Namun, setiap peserta bisa menyertakan tiga orang 
pemain senior di dalam skuatnya yang akan bertanding. Hal ini sudah ditetapkan 
sebagai aturan utama semenjak SEA Games edisi 2001 yang digelar di Malaysia.

Dari sekian banyaknya pertandingan sepak bola yang pernah digelar di ajang 
SEA Games semenjak tahun 2001, tentu ada beberapa laga yang cukup menarik 
perhatian. Berikut, Football5star.com merangkum 5 partai fenomenal di ajang SEA 
Games semenjak tahun 2001. (Kenza)

Pertandingan ini berlangsung di pekan 
terakhir babak grup pada SEA Games 
2015 lalu. Ketika itu, Myanmar mampu 
tampil perkasa sepanjang babak grup 
dan sempat mengalahkan Indonesia, 
Singapura, serta Filipina. Sementara itu, 
Kamboja tetap menjadi tim bulan-bulanan 
dari negara-negara di Asia Tenggara. 
Ketika itu, mereka hanya mampu meraih 
kemenangan atas Filipina dan menelan 
kekalahan telak dari Indonesia dan 
Singapura.

Kedua faktor tersebut pun membuat 
Myanmar diprediksi akan bisa meraih 
kemenangan mudah atas Kamboja di 
laga terakhir. Namun, Kamboja mampu 

1. Myanmar 3-3 Kamboja (SEA Games 2015)

menunjukkan penampilan yang cukup 
baik. Di paruh pertama, mereka sukses 
unggul 2-0 berkat gol dari Keo Sokpheng 
(26’) dan eksekusi penalti Chan Vathanaka 
(45+5’).

Di babak kedua, Myanmar mulai 
berusaha bangkit dan sukses memperkecil 
ketertinggalan melalui gol Thiha Zaw 
di menit ke-53. Dua menit berselang, 
Sokpheng kembali berhasil mencetak gol 
dan membawa Kamboja unggul 3-1. Di 
menit-menit akhir pertandingan, Myanmar 
sukses menyamakan kedudukan melalui 
gol dari Kaung Sat Naing (89’) dan Sithu 
Aung (90+1’). Skor 3-3 pun menjadi hasil 
akhir pertandingan.
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Timor Leste memang tidak dikenal sebagai 
negara yang kuat dalam bidang sepak 
bola. Mereka kerap kali menjadi bulan-
bulanan dari tim-tim Asia Tenggara baik 
di ajang SEA Games maupun Piala AFF. 
Di ajang SEA Games 2009, Timor Leste 
menelan kekalahan terbesarnya. Ketika 
itu, mereka harus mengakui keunggulan 
Malaysia dengan skor memalukan, 11-0. 

Di babak pertama, Malaysia sanggup 
mencetak enam gol melalui orshahrul 
Idran (3’, 30’), Baddron bin Bakhtiar 
(12’),	Zaquan	Adha	(15’),	Safiq	bin	Rahim	
(28’) serta Ahmad Fakri (40’). Di babak 

3. Malaysia 11-0 Timor Leste (SEA Games 2009)

Laga kali ini mempertemukan dua seteru 
abadi, Malaysia dan Indonesia untuk 
memperebutkan medali emas SEA Games 
2011.	 Laga	 final	 ini	 dilangsungkan	 di	
Stadion Gelora Bung Karno dan disaksikan 
oleh puluhan ribu suporter yang hadir.

Kedua tim sendiri sebenarnya sudah 
saling berhadapan di babak grup. Ketika 
itu, Malaysia sukses memetik kemenangan 
berkat gol semata wayang Syahrul Azwari 
pada menit ke-17. Misi balas dendam 
dari Indonesia pun membuat laga ini 
diprediksi akan berjalan dengan seru.

Baru lima menit laga berjalan, Indonesia 
sukses mencuri keunggulan setelah 
Gunawan Dwi Cahyo mampu mencetak 
gol. Tiga puluh menit berselang, 
Asraruddin Putra Omar sukses membawa 
Malaysia menyamakan kedudukan. 
Kedua tim pun saling jual beli serangan 
di sisa waktu pertandingan. Namun, skor 
1-1 tak berubah hingga wasit meniup 

peluit panjang.

Pertandingan pun harus ditentukan 
melalui drama adu penalti. Di babak tos-
tosan, Malaysia sukses mencetak empat 
gol lewat Mahali bin Jasuli, Mohammad 
Fandi, Mohamad Fadhli, dan Baddrol 
bin Bakhtiar. Sementara, Indonesia 
hanya mampu mencetak tiga gol lewat 
Titus Bonai, Egi Melgiansyah, dan Abdul 
Rahman Sulaiman. Hasil ini pun membuat 
Malaysia sukses membawa pulang medali 
emas.

kedua, Malaysia yang berada di atas 
angin kembali mengamuk. Mereka 
sukses mencetak lima gol tambahan 
melalui Aidil Zafuan (57’), dua 
gol tambahan dari Fakri (70’, 76’), 
Mohamad Amirul (80’), dan Amar 
bin Rohidan (90+2’). 

Berbekal dari penampilan menakjubkan 
ini, Malaysia berhasil menunjukkan 
penampilan yang ganas sepanjang 
turnamen. Mereka bahkan sempat 
mengalahkan tim-tim tangguh seperti 
Thailand, dan Vietnam serta mampu 
meraih medali emas.

2. Malaysia 1-1 Indonesia (Final SEA Games 2011)
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Di awal abad ke-21, Vietnam memang 
dikenal sebagai raksasa di bidang sepak 
bola. Di ajang SEA Games 2003, mereka 
sukses mempertunjukkan ketangguhannya 
di hadapan para suporter setianya. Salah 
satu laga Vietnam yang cukup dikenang 
pada tahun 2003 adalah, kemenangan 
tipis mereka atas Malaysia.

Partai Vietnam vs Malaysia kali ini 
dilangsungkan	di	 babak	 perempat	 final	
SEA Games 2003. Vietnam berhak 
melaju	 ke	babak	perempat	final	 setelah	
menjadi runner up di grup A. Sementara, 
Malaysia tampil perkasa di grup B dan 
berhasil menjadi juara.

Tampil sebagai tuan rumah, Vietnam 
berhasil unggul melalui gol Le Quoc Vuong 
di menit ke-26. Pada meinit ke-50, mereka 
sukses menggandakan keunggulannya 
lewat 

Brunei Darussalam seringkali menjadi 
bulan-bulanan dari tim Asia Tenggara. 
DI ajang SEA Games 2001, mereka 
harus menelan kekalahan memalukan 
dari Indonesia dengan skor telak, 9-0.

Ketika itu, ada dua pemain Indonesia 
yang sanggup mencetak hat-trick ke 
gawang Brunei. Mereka adalah Bambang 
Pamungkas (12’, 15’, 81’) dan Elie Aiboy 
(13’, 63’, 65’). Dalam laga ini, Budi 
Sudarsono juga berhasil mencetak dua 
gol pada menit ke-49 dan 75. Satu gol 
Indonesia lainnya dicetak oleh Isnan Ali 
pada menit ke-59.

Meskipun mampu tampil perkasa pada 
laga melawan Brunei, Indonesia gagal 
membawa pulang medali dari ajang 
SEA Games 2001. Pada babak perempat 
final,	mereka	harus	mengakui	

4. Vietnam 4-3 Malaysia (SEA Games 2003)

5. Indonesia 9-0 Brunei (SEA Games 2001)

Pham Van Quyen. Malaysia yang tak 
ingin menanggung malu pun berhasil 
memperkecil ketertinggalan lewat 
Syamsuri Mustafa pada menit ke-73. Akan 
tetapi, Vietnam mampu memperlebar 
keunggulannya setelah Pham Van Quyen 
mampu mencetak gol keduanya pada 
menit ke-79.

Memasuki 10 menit terakhir, Malaysia 
sukses bangkit dan sempat menyamakan 
kedudukan lewat Zainizam Marjan (85’), 
dan Indra Putra Mahayuddin (87’). 
Kemenangan dari Vietnam pun baru bisa 
dipastikan lewat gol dari Phan Tanh Binh 
di masa injury time. 

Meskipun mampu tampil heroik, Vietnam 
gagal meraih medali emas. Mereka 
dipaksa mengakui keunggulan Thailand 
di	 babak	 final	 melalui	 gol	 Nattaporn	
Phanrit di babak tambahan.

keunggulan Thailand melalui babak 
tambahan. Di babak perebutan medali 
perunggu, Indonesia kembali menelan 
kekalahan. Kali ini, giliran Myanmar 
yang sukses mengalahkan timnas 
Indonesia dengan skor tipis, 1-0.
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Timnas Putri di SEA Games

SELALU KE SEMIFINAL
Ajang SEA Games sudah berjalan selama 60 tahun. Sudah banyak pula prestasi 

yang ditorehkan atlet Indonesia di turnamen olahraga multicabang itu. Tapi 
untuk urusan sepak bola, Indonesia bisa dibilang jalan di tempat.

Di kategori sepak bola pria saja, kita baru meraih dua medali emas. Sementara itu, di 
kategori putri belum sekali pun lagu Indonesia Raya berkumdang. Sepak bola Putri di 
SEA Games baru diadakan sejak 1985. Namun, Indonesia baru mengirim atlet sepak 
bola putrinya pada 1997, atau gelaran kelima.

Pada	tahun	pertamanya,	Indonesia	langsung	mencapai	semifinal.	Sempat	absen	lagi	
di 1999, Indonesia kembali mengukir prestasi serupa 2001 silam. Ketika itu, mimpi 
mencapai	final	digagalkan	oleh	Myanmar.

Kini Indonesia kembali mengirim tim untuk sepak bola putri. Ini untuk pertama kalinya 
pula anak asuh Rully Nerre kembali ke pentas Asia Tenggara setelah absen di lima 
ajang sebelumnya. Mimpi untuk mengulang torehan 1997 dan 2001 silam terbilang 
sangat berat mengingat lawan yang akan dihadapi pada fase grup adalah Thailand 
dan Vietnam yang sudah sama-sama meraih lima medali emas. (Wanda)
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mereka hanya melawan Sri Lanka, yang 
punya level di bawah Indonesia.

Rasa pesimistis sempat muncul dari 
beberapa kalangan terkait prestasi yang 
akan dicapai Garuda Putri di SEA Games 
nanti. Bukan apa-apa, lawan yang akan 
dihadapi di Grup B adalah Thailand 
dan Vietnam. Semua sudah mengetahui 
bahwa dua negara tersebut merupakan 
raksasa sepak bola Asia Tenggara. Baik 
putra, maupun putrinya.

Hal ini juga diakui oleh Amanda Kuswandi, 
seorang pemerhati sepak bola putri, yang 
juga tergabung dalam Women Football 
Indonesia. Baginya, tidak dibantai oleh 
Thailand dan Vietnam saja timnas kita 
sudah cukup bagus.

“Kita satu grup sama Thailand dan 
Vietnam, sedangkan Kamboja tidak 
mengirim tim. Di grup sebelah ada 
Filipina yang sedang gencar-gencarnya 
membangun sepak bola wanitanya. Kalo 
menurut saya SEA Games ini cuma jadi 
ajang TC saja untuk timnas, karena yang 
sudah lolos sudah kelihatan sejak grup 
terbentuk,”kata Amanda.

“Mungkin juga ini bisa jadi ajang 
pembelajaran untuk pemain kita nanti, 
terutama saat bertemu Thailand. Kita 
semua tahu Thailand sudah menembus 
Asian Games dan Piala Dunia,” ia 
menambahkan.

Sepak bola putri Indonesia perlahan 
mulai berkibar. Anggapan ini 
setidaknya bisa dilihat dari perhelatan 

Liga 1 Putri untuk pertama kalinya sepanjang 
sejarah sepak bola tanah air.

Sekarang sepak bola putri bisa bernapas 
lega dengan hadirnya Liga 1 Putri, 
yang setara dengan Liga 1 di kategori 
putra yang selama ini sudah berjalan. 
Sebelumnya, para srikandi sepak bola 
kita hanya bertumpu pada turnamen 
Pertiwi Cup yang kurang terdengar 
gaungnya.

Liga 1 Putri sudah berjalan empat series. 
Sudah semestinya pula para pemain 
merasakan pertandingan kompetitif dari 
laga ke laga. Yang kemudian menjadi 
pertanyaan adalah, apakah kompetisi 
putri ini akan berdampak pada performa 
timnas di SEA Games yang akan 
berlangsung 26 Desember nanti?

Jika melihat dari perkembangan para 
pemain, kemajuan tentu bisa terlihat. 
Terakhir, para srikandi Indonesia sukses 
menghempaskan Sri Lanka lima gol tanpa 
balas dalam laga uji coba di Pakansari. 
Hal tersebut sedikit banyak jadi bukti 
bahwa para pemain benar-benar ditempa 
di kompetisi tertinggi.

Namun, lagi-lagi, satu laga uji coba 
tidak bisa menjadi acuan performa Zahra 
Musdalifah dkk. di Filipina nanti. Terlebih 

Timnas putri di SEA Games 2019

MENUNGGU DAMPAK 
LIGA 1 PUTRI
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Terkait persaingan di Grup B, Women 
Football Indonesia mengatakan harapan 
Indonesia untuk lolos sangatlah jauh. 
Kendati begitu, ia tetap berpikir bahwa 
Garuda Putri bisa mengambil peluang 
dari kelengahan Thailand di fase grup.

Baginya, bukan tidak mungkin jika 
Thailand melepas pesta olahraga 
terbesar Asia Tenggara ini karena sudah 
mencapai level Piala Dunia.

“Kita terlalu jauh untuk membicarakan 
fase grup. Tidak perlu kita membicarakan 
Thailand karena mereka bisa saja 
bermalas-malasan tampil di SEA Games 
karena level yang sudah mencapai Piala 
Dunia. Tidak menutup kemungkinan pula 
mereka membawa para pemain lapis 
kedua,” lanjut Amanda.

 “Mungkin Grup B akan menjadi milik 
Vietnam. Saya juga tidak tahu, tapi jika 
berandai-andai Thailand akan melepas 
ajang ini dan Vietnam yang akan naik,” 
imbuhnya.

Terkait kualitas dan level pemain, timnas 
putri Indonesia memang kalah jauh dari 
Thailand maupun Vietnam. Jika timnas 
putra bisa bersaing dengan kedua negara 
kuat itu, level timnas putri mungkin baru 
selevel dengan Laos atau pun Singapura.

“Kita jangan bicara soal Thailand atau 
Vietnam. Sama Filipina saja kita sudah 
ketinggalan. Timnas putri kita sebenarnya 
bagus di U-16, tapi seniornya masih 
kurang. Apalagi Filipina dikenal kerap 
memanggil pemain yang ada di luar 
negeri,” kata dia lagi. (Wanda)
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Alhasil, di bawah era pelatih Park Hang-
seo, Vietnam begitu berambisi meraih 
medali emas. 

Apalagi, sejak dilatih Park Hang-seo, 
medali emas SEA Games jadi “satu-
satunya” prestasi prestisius yang belum 
dipersembahkan pelatih asal Korea 
Selatan itu. 

Park sudah membawa Timnas U-22 Vietnam   
ke	final	Piala	AFC	2018,	empat	besar	Asian	
Games 2018, mengantar Timnas Vietnam 
senior jadi juara Piala AFF 2018, dan ke 
perempat	final	Piala	Asia	2019.	

Medali emas SEA Games jadi target yang 
realistis buat Vietnam untuk diwujudkan 
dalam waktu dekat mengingat euforia 
sepak bola di negara itu saat ini sedang 
membumbung tinggi.

Terakhir ada Thailand yang berstatus juara 
bertahan. Sejak SEA Games edisi 2001 
hingga 2017, Negeri Gajah Putih mampu 
keluar sebagai juara dan meraih medali 
emas sebanyak tujuh kali (2001, 2003, 
2005, 2007, 2013, 2015, 2017). Negeri 
Gajah Putih tentu ingin mempertahankan 
dominasi mereka. 

INDONESIA DIREMEHKAN

Mengingat banyaknya tim raksasa di Grup 
B, Timnas U-22 Indonesia justru jadi kurang 
diunggulkan. Garuda Muda tak masuk 

Timnas U-22 Indonesia masuk grup 
neraka di SEA Games 2019. Garuda 
Muda berada di Grup B dan harus 

bersaing dengan Thailand, Vietnam, 
Singapura, Laos, dan Brunei Darussalam.

Di atas kertas, ada tiga negara yang 
dianggap punya potensi besar menjegal 
ambisi pasukan Indra Sjafri untuk lolos 
ke	semifinal	dan	menjadi	 juara.	Mereka	
adalah Singapura, Vietnam dan tentu 
saja Thailand.

Singapura di bawah arahan Fandi 
Ahmad terus menggelar persiapan 
intensif, termasuk berlatih dan beruji coba 
di Jepang demi menyabet medali emas 
pertama di SEA Games. Negeri Singa 
memasang target juara sebagi harga 
mati.

Lalu ada Vietnam yang begitu menggebu-
gebu meraih emas. Sebab, mereka 
sebelumnya belum pernah meraih medali 
itu di cabang sepak bola. 

Tim berjuluk Fire Dragon Warriors itu 
pernah sekali menyabet emas, tapi ketika 
SEA Games masih bernama South East 
Asian Peninsula Games (SEAP Games) 
pada 1959 dan Vietnam ketika itu masih 
bernama Vietnam Selatan.

Setelah itu, prestasi terbaik Vietnam di 
SEA Games adalah medali perak. Itu 
pun sudah lama, yakni pada edisi 2005. 

Peta Persaingan SEA Games 2019
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radar persaingan alias tak difavoritkan 
lolos	ke	semifinal.

Pelatih timnas U-22 Singapura, Fandi 
Ahmad, hanya menyebut Vietnam dan 
Thailand sebagai tim kuat di Grup B. Ia sama 
sekali tak memperhitungkan Indonesia. 

“Kami berada di grup berat. Thailand dan 
Vietnam, keduanya sudah lolos ke putaran 
final	Piala	AFC	U-23	tahun	depan.	Tapi,	ini	
akan jadi motivasi buat kami, bertanding 
melawan tim-tim terbaik di ASEAN dan 
kami	akan	siap	secara	mental	dan	fisik	untuk	
pertarungan berat di depan,” ujar Fandi 
Ahmad, dikutip dari situs resmi Asosiasi 
Sepak Bola Singapura (FAS).

Mantan pelatih Thailand, Worrawoot 
Srimaka dan Charnwit Polcheewin, bahkan 
mengklaim Negeri Gajah Putih akan melaju 
mulus di babak penyisihan grup.

 “Menurut pendapat saya, grup ini tak terlalu 
berat buat Thailand. Rival utama Thailand 
di grup ini adalah Vietnam. Ini jadi peluang 
buat Thailand untuk kembali meraih medali 
emas. Namun, tekanan untuk berprestasi 
bisa jadi beban. 

Hanya, saya melihat problem terbesar 
yang bakal dihadapi kemungkinan 
adalah kondisi lapangan yang berumput 
buatan.	 Bermain	 di	 rumput	 artifisial	 bisa	
mendatangkan kesulitan buat pemain 
Thailand,” ujar Srimaka seperti dikutip dari 
Bongdaplus.

“Pada akhirnya, saya percaya penuh 
dengan potensi pemain muda Thailand. 
Mereka dipimpin oleh pelatih berkuallitas, 
Akira Nishino. Pelatih asal Jepang itu akan 
membantu Thailand merebut medali emas 
SEA Games keempat secara beruntun.”

Hal senada dikatakan Srimaka. “Dipastikan, 
tim yang bakal bersaing ketat dengan 
Thailand adalah Vietnam. Menurut saya, 
hal bagus buat Thailand bermain melawan 
Vietnam di penyisihan grup karena 
dengan begitu kami tak bertemu mereka di 
semifinal.	Jujur	saja,	saya	khawatir	dengan	
kemungkinan Thailand bertemu Vietnam 
di	 semifinal	 karena	meski	 Vietnam	 sering	
kalah	di	semifinal,	saat	ini	mereka	tim	yang	
sangat kuat,” ucap dia.

“Akan sangat bagus melihat Thailand dan 
Vietnam di laga puncak. Thailand akan 
memupus asa Vietnam untuk meraih medali 
emas SEA Games,” ia menambahkan. 
 
Mantan Pelatih Vietnam, Phan Thanh Hung, 
punya pendapat tak jauh beda. 

“Selain Thailand, saya tak punya banyak 
informasi tentang tim lawan Vietnam di Grup 
B. Tapi, menurut pendapat saya, Timnas  
U-22 Vietnam merupakan tim terkuat di Grup 
B, bahkan yang terkuat di antara peserta 
SEA Games 2019,” kata Phan Thanh Hung

“Laos dan Brunei dianggap sebagai dua tim 
terlemah, sulit bersaing melawan Thailand, 
Vietnam, Indonesia serta Singapura. 
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Indonesia belakangan ini gencar dalam 
pengembangan usia muda, jadi mereka 
perlu diperhatikan. Singapura? Mereka tak 
terlalu spesial, mereka tak cukup kuat di 
turnamen usia muda.”

“Saya tetap meyakini Vietnam dan Thailand 
yang akan menduduki dua teratas di grup, 
dan	melaju	ke	semifinal,”	ujarnya.	

Meski tak diunggulkan, bukan tak mungkin 
Timnas U-22 Indonesia membuat kejutan.

ADEM-AYEM DI GRUP A

Jika di Grup B SEA Games 2019 persaingan 
begitu sengit, lain halnya dengan Grup A. 
Grup ini bisa dibilang adem ayem, dimana 
Filipina dan Malaysia paling dijagokan 
lolos	ke	semifinal.

Filipina memiliki status tuan rumah. Oleh 
karena itu, hal ini akan sangat membantu 
The Azkals untuk menembus babak empat 
besar. Target pasukan Anto Gonzales juga 
bukan main-main, yakni menjadi juara.

Filipina belum pernah meraih medali 
emas sebelumnya. Alhasil, The Azkals 
siap habis-habisan memenuhi ambisi 
mereka. Pasukan tentu tak mau 
menanggung malu di hadapan 
pendukung sendiri.

Bagaimana dengan 
Malaysia? Harimau 
Malaya punya tim yang 
solid di bawah asuhan 
Ong Kim Swee. Nama 
terakhir punya jam 
terbang tinggi di 
Asia Tenggara.

Ia pernah 
m e m b a w a 
Malaysia meraih 
medali emas di 
SEA Games 2011. 
Hal ini jadi modal bagus 
untuk	melangkah	jauh	ke	final.	Bukan	
tak mungkin, Malaysia akan melaju mulus 
hingga	babak	final.

Tiga tim lainnya, Myanmar, Kamboja 
dan Timor Leste di atas kertas bukanlah 
tandingan Filipina dan Malaysia. Butuh 
usaha keras bagi ketiganya untuk bisa 
membuat kejutan di Grup A. (Wahyu)
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PROFIL TIM PESERTA SEA 
GAMES 2019

Filipina
Nama	Federasi:	Philippine	Football	Federation
Berdiri:	1907
Prestasi	di	SEA	Games:	-
Pelatih:	Anto	Gonzales
Pemain	Bintang:	Marco	Casambre,	Yrick	Gallantes,		Javier	Gayoso
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Malaysia
Nama	Federasi:	Football	Association	of	Malaysia
Berdiri:	1933
Prestasi	di	SEA	Games:	6	Emas,	6	Perak,	7	Perunggu
Pelatih:	Ong	Kim	Swee
Pemain	Bintang:	Adib	Zainudin,	Nik	Akif	Syahiran	Nik	Mat,	Hadi	
Fayyadh Razak

Myanmar
Nama	Federasi:	Myanmar	Football	Federation
Berdiri:	1947
Prestasi	di	SEA	Games:	5	Emas,	4	Perak,	4	Perunggu
Pelatih:	Velizar	Popov
Pemain	Bintang:	Win	Moe	Kyaw,	Win	Naing	Tun,	Htet	Phyo	Wai
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Kamboja
Nama	Federasi:	Football	Federation	of	Cambodia
Berdiri:	1933
Prestasi	di	SEA	Games:	-	
Pelatih:	Félix	Dalmás
Pemain	Bintang:	Sin	Kakada,	Orn	Chanpolin,	Keo	Soksela

Timor Leste
Nama	Federasi:	Federação	de	Futebol	de	Timor-Leste
Berdiri:	2002
Prestasi	di	SEA	Games:	-
Pelatih:	Norio	Tsukitate
Pemain	Bintang:	Rufino	Gama,	Henrique	Cruz,	José	Oliveira
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Thailand
Nama	Federasi:	Football	Association	of	Thailand
Berdiri:	1916
Prestasi	di	SEA	Games:	16	Emas,	4	Perak,	5	Perunggu
Pelatih:	Akira	Nishino
Pemain	Bintang:	Sittichok	Paso,	Jaroensak	Wonggorn,	Kanarin	
Thawornsak

Indonesia
Nama	Federasi:	Football	Association	of	Indonesia
Berdiri:	1930
Prestasi	di	SEA	Games:	2	Emas,	4	Perak,	4	Perunggu
Pelatih:	Indra	Sjafri
Pemain	Bintang:	Andy	Setyo,	Rachmat	Irianto,	Witan	Sulaiman

24

ba
ng

ko
kp

os
t.c

om
tir

to
.id



Vietnam 
Nama	Federasi:	Vietnam	Football	Federation
Berdiri:	1960
Prestasi	di	SEA	Games:	1	Emas,	7	Perak,	5	Perunggu
Pelatih:	Kim	Han-yoon
Pemain	Bintang:	Bùi	Ti?n	Dung,	Nguy?n	Ti?n	Linh,	Hà	Ð?c	Chinh

Laos
Nama	Federasi:	Lao	Football	Federation
Berdiri:	1951
Prestasi	di	SEA	Games:	1	Perunggu
Pelatih:	-	
Pemain	Bintang:	Soukchinda	Natphasouk,	Phoutthasay	Khochalern,	Tiny	
Bounmalay
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Singapura 
Nama	Federasi:	Football	Association	of	Singapore
Berdiri:	1892
Prestasi	di	SEA	Games:	3	Perak,	6	Perunggu
Pelatih:	Fandi	Ahmad
Pemain	Bintang:	Irfan	Fandi,	Saifullah	Akbar,	Faris	Ramli

Brunei Darussalam
Nama	Federasi:	National	Football	Association	of	Brunei	Darussalam
Berdiri:	1952
Prestasi	di	SEA	Games:	-	
Pelatih:	Stephen	Ng	Heng	Seng
Pemain	Bintang:	Faiq	Bolkiah,	Adi	Said,	Abdul	Hariz	Herman
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FIFA matchday,” ujar Indra Sjafri saat itu. 
Pada TC pertama, pelatih asal Sumatera 
Barat tersebut masih mencari kerangka tim. 
Ia memanggil 40 pemain yang kemudian 
dikerucutkan menjadi 22 pemain yang bakal 
entry by name di SEA Games 2019. Indra 
kala itu menyebut dari 40 pemain pada TC 
pertama ia telah memilih 23 pemain. Jadi, 
17 slot yang tersisa diperebutkan oleh 26 
pemain pada TC pertama. 

“Saya sudah memastikan 23 pemain untuk 
didaftarkan pada September mendatang. 
Sisa 17 pemain masih akan saya lihat,” kata 
Indra kepada wartawan. “Saya sekarang 
mencari 17 pemain yang tersisa. Saya 
akan lakukan pada TC kali ini dan Agustus 
mendatang,” imbuh pelatih berusia 56 
tahun itu. 

Demi mencapai kerangka tim yang ia 
inginkan. Indra pada TC pertama menjalani 
sejumlah pertandingan uji coba. Pada 28 
Juli 2019, timnas U-22 sempat menjalani 
laga uji coba di Lampung melawan 
Lampung Selection. Kala itu, timnas sukses 
meraih kemenangan 2-0 atas Lampung 
Selection. 

Dua gol kemenangan timnas dicetak oleh 
Syahrian Abimanyu melalui tendangan 
bebas pada menit ke-22. Gol berikutnya 
tercipta pada menit ke 42 melalui Tegar 
Infantri. Namun bagi Indra, laga uji coba 
itu tak memuaskan dirinya. Ia menilai lawan 
timnas tidak memberi tekanan berarti. 

Menyosong SEA Games 2019 yang 
berlangsung di Manila, Filipina. 
pada 30 November hingga 6 

Desember 2019, tim nasional (timnas) 
U-22 Indonesia yang diasuh Indra Sjafri 
melakukan persiapan dengan sangat hati-
hati. Wajar, pasalnya Indra Sjafri diberi 
target untuk bisa meraih medali emas di 
ajang ini. 

Peluang tersebut terbuka jika melihat 
komposisi kekuatan negara pesaing 
Indonesia. Sejak Januari 2019, Indra 
Sjafri sudah memantau sejumlah nama 
pemain muda dan senior yang layak untuk 
membela tim Merah Putih. Indra juga 
sudah mendampingi timnas sejak babak 
kualifikasi	 AFC	 U-23	 2020	 sejak	 Maret	
2019, meski hasilnya Indonesia gagal ke 
Piala AFF U-23 2020.

Pada Juli, Indra Sjafri melakukan pemusatan 
latihan pertama (TC) di Jakarta. Pemusatan 
latihan pertama berlangsung dari 21 Juli 
hingga 31 Juli 2019. Saat itu, dua pemain 
timnas U-23 yang bermain di luar negeri 
,Egy Maulana Vikri dan Saddil Ramdani 
,jadi prioritas pemanggilan. 

“Khusus pemain yang berkiprah di luar 
negeri, termasuk Egy dan Saddil, hanya 
kami panggil ketika FIFA matchday. 
Untuk Egy, kami sudah bicara dengan 
Lechia Gdansk, di mana kalau bisa pada 
November mendatang meminta agar dia 
diizinkan bergabung satu pekan sebelum 

Persiapan Timnas U-23 Indonesia

BONGKAR PASANG 
PEMAIN DEMI MEDALI 

EMAS
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“Saya masih kurang puas dengan TC ini, 
karena secara keseluruhan Lampung FC 
tidak memberikan tekanan yang berarti 
kepada tim yang sedang dipersiapkan 
untuk SEA Games 2019,” kata Indra Sjafri 
usai pertandingan.

Pada Agustus, TC kedua timnas U-23 
berlangsung di Yogyakarta. TC kedua 
berlangsung 25 Agustus hingga 10 
September. Sebanyak 26 pemain dipanggil 
pelatih Timnas U-23, Indra Sjafri. Selama di 
Yogyakarta, Timnas U-23 akan melakukan 
latihan di Yogyakarta International School.

“Kami membagi TC menjadi dua kali di 
Yogyakarta. Periode pertama dari tanggal 
25 hingga 31 Agustus itu seleksi. Lalu pada 
1 hingga 10 September sudah mulai TC 
persiapan SEA Games. Pada tanggal 8 
September kami berencana melakukan uji 
coba,” kata Coach IS. 

Di awal September, TC ketiga timnas U-23 
kembali berlangsung di Yogyakarta seperti 
yang sudah diungkapkan oleh Indra Sjafri 
sebelumnya. “Ini TC kedua yang kami 
lakukan di Yogyakarta.  TC ini sekaligus 
persiapan SEA Games. Pada tanggal 8 
September kami berencana melakukan uji 
coba trofeo dengan PSIM Yogyakarta dan 
Bali United,”

Pada TC kali ini, Indra menyebut bahwa 
komposisi pemain yang ia bawa adalah 
mereka yang terjaring di TC pada Juli 
hingga Agustus lalu. Serta pemain yang 

secara kualitas sudah ia ketahui. Dari 
sejumlah nama tersisa, nama-nama yang 
diprediksi bakal masuk ke starting XI masih 
masuk dalam TC seperti Witan Sulaeman, 
Syahrian	Abimanyu,	serta	Muhammad	Luthfi.	

Timnas U-23 pada TC ketiga di Yogyakarta 
ini sempat meraih hasil positif saat melakoni 
laga Trofeo Hamengkubuwono Cup 2019. 
Anak asuh Indra Sjafri itu keluar sebagai 
juara. Sayangnya hasil kurang baik justru di 
dapat saat mereka menjalani laga di Cina. 

Sebelum mengikuti laga di CFA Team 
China Chongqing Three Gorges Bank Cup 
International Football 2019, Indra menjalani 
TC di Bogor. Sebanyak 30 pemain dipanggil 
oleh Indra untuk TC keempat timnas U-23. 

Pada laga perdana, timnas kalah 0-2 dari 
Cina. Di laga kedua melawan Yordania, 
Indonesia kalah tipis 0-1. Sedangkan pada 
laga terakhir melawan Arab Saudi, Egy 
Maulana Vikri dan kawan-kawan mampu 
meraih hasil imbang 1-1. 

Di akhir persiapan SEA Games, timnas 
U-23 kembali menjalani laga persahabatan 
dengan menantang Iran. Hasil imbang 1-1 
dan kemenangan tipis 2-1 menjadi modal 
terakhir timnas U-23 sebelum terbang ke 
Manila, Filipina. Merujuk pada serangkaian 
TC, laga uji coba, dan persiapan Indra 
Sjafri membentuk tim ini, medali emas 
seperti yang ditargetkan PSSI rasa-rasanya 
masih mungkin untuk diraih. 
Persiapan timnas U-23 di event SEA Games 
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tahun ini memang cukup panjang. Indra 
Sjafri sebagai pelatih pun sangat displin 
dan selektif untuk memilih pemain yang 
layak dipanggil TC. Ia pun tak sembarang 
memberikan komentar kepada media. 

Sama seperti saat ia melatih Evan Dimas cs 
di ajang Piala AFC U-19, Indra lebih banyak 
fokus kepada pelatihan, begitu juga dengan 
pemain dibanding wara-wiri di media. 

Bongkar pasang pemain juga menjadi 
pilihan bagi Indra demi bisa mendapatkan 
komposisi pemain yang pas di Manila. 
Seperti disebutkan di awal, target emas 
hanya bisa diraih dengan komposisi 
pemain yang saling melengkapi, antara 
pemain inti dan cadangan. 

Terakir, Indra memutuskan untuk 
memulangkan empat pemain yakni Hanif 
Sjahbandi (Arema FC), Alberto Goncalves 
(Madura United), Muhammad Hambali 
Tolib (Persela Lamongan) dan Muhammad 

29

Rifad Marasabessy (PS Tira Persikabo). 
Menurut Indra, pemain yang tersisa adalah 
pemain yang ia nilai sesuai dengan kebutuhan 
skema dan taktinya di SEA Games 2019. 

“Karena itu secara bertahap kita kurangi 
jumlahnya. Pemain yang bertahan dalam 
tim adalah para pemain yang memang 
saya nilai sesuai dengan kebutuhan skema 
dan strategi tim,” jelasnya. 

Dengan skuat tersisa saat ini, Indra masih 
harus memulangkan empat pemain lagi 
dan melakukan persiapan akhir sebelum 
terbang ke Manila dan meraih medali 
emas yang terakhir didapat Indonesia 
pada perhelatan SEA Games 1991. 

“Kita punya persiapan yang lumayan 
bagus. Beberapa laga dalam turnamen 
dan uji coba, mematangkan permainan 
tim.  Kita harus percaya dan support ke tim 
ini. Insya Allah kita akan berusaha untuk 
menang,” ucap Indra. (Galih)
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sudah sejak lama Indonesia menantikan 
medali emas yang terakhir direngkuh 
pada 1991 silam. Dalam dua gelaran 
sebelumnya, Indonesia tak bisa berbuat 
banyak lantaran gagal hingga ke partai 
puncak. SEA Games 2015 lebih parah, 
mereka dibantai lima gol tanpa balas 
oleh Vietnam dalam perebutan medali 
perunggu.

Kabarnya PSSI sudah menyiapkan bonus 
menggiurkan buat pasukan Indra Sjafri. 
Tapi, pelatih asal Sumatera Barat itu 
berharap pasukannya tak cuma mencari 
bonus saja untuk mendapatkan emas. 
Mereka harus bisa bertarung demi 
lambang garuda di dada.

“Jangan main karena bonus. Juara Piala 
AFF (U-20) saja bonus banyak. Pemain 
tak saya ajarkan bermain karena bonus. 
Bermain karena negara dan Tuhan. 
Dengan izin Allah, bismillah,” bilang 
pelatih yang pernah menangani Bali 
United itu.

Meski demikian, pelatih 56 tahun 
tersebut enggan membuat pemainnya 
malah terbeban karena target. “Target di 
turnamen,	bertahap.	Lolos	grup,	semifinal,	
jangan	dipenggal.	Baru	final.	Setelah	itu	
juara,” sambung Indra.

Pelatih yang pernah membawa Timnas 
U-19 Indonesia juara Piala AFF 2013 
itu jelas ingin mewujudkan mimpi buat 

Gong SEA Games 2019 di Manila, 
Filipina, bakal segera ditabuh. 
Timnas Indonesia yang diwakili 

kelompok usia di bawah 22 tahun 
diharapkan mampu menjadi pemuas 
dahaga emas yang terakhir direngkuh 
pada 1991 silam. Gelaran kali ini 
juga jadi momentum buat Indra Sjafri 
membungkam semua pandangan negatif 
kepada pasukannya.

Dalam ajang multievente-ASEAN, timnas 
U-22 Indonesia masuk grup maut. Mereka 
akan melawan Thailand, Vietnam, 
Singapura, Laos, dan Brunei Darussalam. 
Garuda Muda akan langsung bertemu 
Thailand pada laga perdana SEA Games 
2019. Laga rencananya akan dihelat 
pada 26 November 2019 di City of Imus 
Grandstand.

“Percayakan semuanya kepada kami, 
kepada anak-anak kita yang berjuang 
di SEA Games. Mudah-mudahan Tuhan 
sayang sama saya dan kita bisa membuat 
sejarah	di	SEA	Games,”	kata	Indra	Sjafi	
di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa 
Barat, Sabtu, 16 November 2019, setelah 
tim asuhannya menang 2-1 atas Iran 
dalam uji coba pamungkas sebelum SEA 
Games 2019.

Pernyataan Indra jelas menjadi penyegar 
harapan buat para fans timnas Indonesia 
yang sudah lama menantikan Garuda 
meraih emas di SEA Games. Terang saja, 

Indra Sjafri

PERCAYA KEPADA 
KAMI!
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publik sepak bola Tanah Air. Di tengah 
menurunnya prestasi Timnas senior, jelas 
pasukannya berharap bisa menjadi 
secercah cahaya yang membawa 
kebanggaan buat Indonesia.

“Kami jelas akan berusaha meraih medali 
emas. Dahulu juga setelah beberapa tahun 
enggak pernah juara Piala AFF U-22, kita 
juara. Mudah-mudahan Tuhan sayang ke 
saya dan kita bisa buat sejarah baru. Doa 
dengan tulus masyarakat percayakan ke 
kami. Percayakan kepada anak-anak kita. 
Berjuang dukung kami dengan doa,” ujar 
dia.

TANPA STRIKER, TAK MASALAH

Akan tetapi, dalam daftar skuat yang 
dibawa Indra Sjafri, Indonesia tanpa 
penyerang murni. Hanya Muhammad 
Rafli	saja	yang	mungkin	bisa	diandalkan.	
Sisanya, Indra lebih memilih banyak 
memanggil pemain bertipikal gelandang 
serang dan sayap.

“Fadil Sausu dahulu main di bek kiri, saya 
pindahkan	ke	holding	midfielder.	Dia	jadi	
tonggak sejarah. Asnawi (Mangkualam) 
dari kecilnya main di gelandang. Saya 
tukar jadi bek kanan dan dia belum 
tergantikan. (Rachmat) Irianto dari bek 
tengah	 jadi	holding	midfield.	Rafli	main	
di gelandang, saya pindahkan ke striker. 
Dia bikin dua gol dan dua hattrick. Percaya 
saja ke mereka,” papar Indra Sjafri.

Dalam gelaran SEA Games, timnas U-22 

Indonesia bermain dengan jadwal padat. 
Bahkan, dalam sepuluh hari Egy Maulana 
Vikri dan rekan-rekan akan memainkan 
lima laga sekaligus. Mereka berarti hanya 
mendapatkan jatah istirahat paling tidak 
sehari saja.

Kondisi tersebut sudah diantisipasi oleh 
pelatih berlisensi Pro AFC itu. Indra 
mengaku sudah membuat program dari 
sejak 16 Oktober sampai SEA Games 
nanti untuk meningkatkan level para 
pemainnya.

“Karena nanti di SEA Games itu kita 
akan main lima kali dalam sembilan 
hari, betapa ketatnya. Tapi, setelah nanti 
lolos grup baru ada interval yang agak 
panjang. Jadi perlu persiapan kondisi 
fisik	 pemain	 yang	 jauh	 lebih	 siap	 dari	
sebelumnya,” tukas dia.

Meski demikian, di tengah perjuangan 
Indra Sjafri, ternyata pasukannya 
diremehkan pihak lawan. Dimulai dari 
pemain timnas U-22 Singapura, Jordan 
Vestering. Dia secara tak langsung 
memandang enteng Indonesia dalam 
peta persaingan di Grup G SEA Games 
ke-30 itu. Dirinya cuma menganggap 
Thailand dan Vietnam yang patut 
diperhitungkan.

“Tim seperti Thailand Vietnam sangat kuat 
dari	sisi	teknik	dan	fisik.	Kami	harus	siap	
menghadapi tingkat intensitas yang tinggi 
di SEA Games,” bilang Jordan Vestering 
di laman PSSI-nya Singapura (FAS).
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Tak sampai di situ, legenda Timnas Thailand, Worawoot Srimaka, juga berpikir 
demikian. Dia bahkan menilai kalau Thailand tak akan kesulitan melewati Grup B 
yang sebenarnya diisi para tim kuat. 

Akan tetapi, Indra Sjafri secara berkelas membungkam mulut keduanya. Kemenangan 
Timnas U-23 Indonesia 2-1 atas Iran di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu 
(16/11/2019) jelas menjadi sinyal bahaya. Usai laga, Indra bahkan menyemprot balik 
kedua pengkritik tersebut. Menurutnya, pelecehan itu justru bikin pasukan Indra Sjafri 
kian terpacu untuk membuktikan diri.

“Ya kalau saya minta jangan takabur, orang takabur 
dimarahi Tuhan. Suruh taubat dia, suruh dia taubat 
cepat. Thailand lebih baik enggak dari Iran? Teman-
teman kan tahu. Saya tak bisa beri tahu di sini. 
Dengan menang lawan Iran. Pelecehan 
Singapura, Thailand, dan Vietnam bisa 
melihat. Mudah-mudahan mereka taubat,” 
tutur Indra geram.

Indra Sjafri sendiri sudah mempersiapkan 
skuatnya sejak awal 2019. Pada awal 
tahun, timnas Indonesia besutannya 
sukses menjuarai turnamen Piala AFF 
U-22. Setelah itu mereka tampil di ajang 
kualifikasi	Piala	Asia	U-23	2020.	

Pada ajang ini, Indonesia kalah bersaing 
dengan Vietnam dan Thailand. Pada akhir 
Oktober, timnas Indonesia mengikuti 
turnamen empat negara yang diikuti tuan 
rumah Cina, Jordania, dan Arab Saudi. 
Terakhir Indonesia beruji coba dua kali 
dengan Iran dengan hasil positif 1-1 dan 
menang 2-1.

“Kita punya persiapan 
yang lumayan bagus. 
Beberapa laga dalam 
turnamen dan uji 
coba, mematangkan 
permainan tim. 
“Pemain kita 
bisa merespons 
permainan lawan 
dengan baik. 
Mereka main 
dengan sabar. 
Kita harus 
percaya dan 
support ke 
tim ini. Insya 
Allah kita akan 
berusaha untuk 
menang,” tutup 
Indra. (Indra)
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Belakangan,	 nama	 Rafli	 kembali	
jadi pembicaraan karena berhasil 
menunjukkan ketajamannya bersama 
Skuat Garuda Muda. Dia bahkan sukses 
mencetak gol dalam dua pertemuan 
timnas U-22 melawan Iran di Bali maupun 
Bogor. 

Saat	 di	 Bali,	 Rafli	 sukses	 mecnetak	
gol kala laga baru berusia 10 menit. 
Menerima sodoran bola dari Feby Eka, 
dia menyontek bola dengan manis. 
Penyelesaian gemilang ditunjukkannya 
saat timnas U-22 menang 2-1 atas Iran. 
Mendapat	 umpan	 dari	 tengah,	 Rafli	
sukses menggocek kiper, lalu membawa 
bola hingga ke titik penalti. Dari sudut 
sempit, dia sukses mncatatkan namanya 
di papan skor menit ke-32.

Usai	laga,	Rafli	bahkan	mendapat	pujian	
dari asisten pelatih Iran, Amir Husein. 
“Nomor	10	(Egy)	dan	27	(Rafli)	pemain	
yang bagus. Saya merasa Timnas Indonesia 
U-22 mengalami perkembangan positif,” 
bilang Amir Husein dalam sesi konferensi 
pers.

Pelatih timnas U-22 Indonesia, Indra 
Sjafri, mengaku tak masalah cuma 
mengandalkan	Muhammad	Rafli	seorang	
di lini depan. Apalagi, dia baru saja 
mencoret Alberto Goncalves dari skuat 
karena alasan kebugaran. Dia masih 
optimistis	Rafli	bakal	bisa	diandalkan.

Timnas U-22 Indonesia bakal 
segera memulai pertualangannya 
pada SEA Games 2019 mulai 26 

November mendatang. Mereka hanya 
akan membawa dan mengandalkan satu 
striker,	yakni	Muhammad	Rafli.	Bukannya	
terbebani, penyerang Arema FC itu 
mengaku sangat terpacu.

Rafli	 sudah	 sejak	 2006	 atau	 tepatnya	
berusia delapan tahun sudah bergelut 
di dunia si kulit bundar. Dia masuk ke 
Sekolah Sepak Bola ASIOP pada 2006. 
Dia juga pernah mengenyam pendidikan 
di Aji Santoso International Football 
Academy (ASIFA).

Malahan, selama setahun di sana 
Muhammad	 Rafli	 sukses	 membuat	
debut profesionalnya bersama Arema 
FC pada usia 19 tahun. Bersama Singo 
Edan, permainannya kian terasah. Dia 
kemudian mulai rajin bolak-balik masuk 
daftar panggilan Timnas Indonesia di 
berbagai kelompok usia.

Penyerang berusia 20 tahun itu memulai 
debut internasionalnya bersama Indonesia 
saat membela Timnas U-10 pada 14 
September 2016 melawan Thailand U-19. 
Dia kemudian mencatatkan satu gol ke 
gawang Laos U-19 empat hari kemudian. 
Pada	 level	 U-23,	 Rafli	 pernah	 menjadi	
sorotan usai mencetak hat-trick melawan 
timnas U-22 Filipina, 9 Juni 2019 di 
Merlion Cup 2019.

Muhammad Rafli

INGIN JADI ROBERT 
LEWANDOWSKI
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“Fadil Sausu dahulu main di bek kiri, 
saya pindahkan ke holding midfielder. 
Dia jadi tonggak sejarah. Asnawi 
(Mangkualam) dari kecilnya main di 
gelandang. Saya tukar jadi bek kanan 
dan dia belum tergantikan. (Rachmat) 
Irianto dari bek tengah jadi holding 
midfield. Rafli main di gelandang, saya 
pindahkan ke striker. Dia bikin dua 
gol dan dua hat-trick. Percaya saja ke 
mereka,” papar Indra Sjafri. 

Football5Star.com berkesempatan 
mewawancarai Rafli menjelang SEA 
Games 2019. Dia bahkan sempat 
menuturkan bermimpi untuk meniru 
idolanya, Robert Lewandowski di 
Timnas U-23. Striker yang pernah dua 
kali menjuarai Piala Presiden bersama 
Arema FC itu mengaku tertantang. 
Dia sama sekali tak terbebani jadi 
satu-satunya yang diandalkan di lini 
depan Garuda Muda. (Indra)

Bagaimana rasanya mencetak gol dua kali melawan Iran?

Kamu di Arema ditempatkan sebagai gelandang, lalu di 
timnas U-22 diplot striker, susah enggak sih?

Rafli akan jadi satu-satunya yang diandalkan di lini depan. 
Beban enggak?

Untuk mengasah ketajaman, Rafli suka ada latihan sendiri?

Alhamdulillah. Ini berkat kerja keras semua pemain. Kami mencoba yang 
terbaik di lapangan demi Indonesia. Tapi saya rasa ini bawa awal, baru 
partai uji coba. Karena pertarungan sebenarnya di SEA Games 2019.

Dari dahulu saya sebenarnya saya sempat jadi striker, tapi di Arema 
memang biasa main sebagai gelandang. Saya sudah terbiasa juga. Ya 
sudah bisa lah memang main di dua posisi itu meski belum 100 persen 

maksimal, sih.

Saya persiapan pribadi biasa saja. Kalau bicara beban, semua pemain 
terbebani tapi ya kami yang penting tunjukkan saja di lapangan. Kami 
semua ingin memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Harapan 

kami semua ingin meraih medali emas di Manila nanti.

Kalau saya mengasahnya setiap latihan ada obrolan khusus dengan 
Kurniawan Dwi Yulianto. Kami sering berbincang karena kan beliau 

sekarang pelatih untuk urusan penyerang. Kalau sama Coach Kurniawan 
lebih terbuka wawasannya. Saya diberi tahu apa yang kurang, 

bagaimana yang salah, apa yang harus diperbaiki, penempatan posisi. 
Gimana ini gimana itu. Membantu sekali sih.
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Dilatih sekelas legenda Indonesia, sosoknya bagaimana 
sih?

Makanan bakal ketat di sana, bagaimana tuh jadi beban 
atau malah enggak nyaman?

Sebagai striker, inspirasi Rafli siapa?

Bukannya Dedik Setiawan?

Awalnya kamu jadi striker pada era siapa?

Senanglah. Sosoknya tuh dia santai, cair sama semua pemain. Dia juga 
memberikan banyak masukan, apalagi buat pemain muda seperti saya. 
Saya harus bagaimana kalau ada bola umpan panjang, silang, atau 

pendek. Penjelasannya juga mudah saya mengerti.

Kami sudah sering kemana-mana sebelum SEA Games 2019. Makanan 
sudah diatur ya sudah biasalah. Harus ikutlah sebagai pemain. Kan 

enggak cuma di sana saja, dari Indonesia juga makanan sangat diatur 
karena akan berguna juga buat performa di lapangan. Saya rasa enggak 

masalah sih.

Siapa ya, enggak kepikiran karena dahulu gelandang. Kalau striker, saya 
memang ingin atau suka dengan gaya main dua penyerang, yakni Olivier 
Giroud dan Robert Lewandowski. Keduanya kuat, kalau di depan gawang 
mematikan, suka sih lihatnya, semoga seenggaknya bisa menyerap ilmu 

mereka.

Yah kalau Dedik kan rekan duet. Hehehe!

Saya pertama kali dicoba jadi striker saat di timnas U-19. Saya ingat pas 
itu pelatihnya Eduard Tjong. Saya dicoba posisi itu dan Alhamdulillah 

sampai saat ini ilmunya berguna buat saya ketika dipercaya jadi striker. 
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andalan untuk skuat Merah Putih di 
Manila. 

Jika mengesampingkan hasil buruk di 
kualifikasi	Piala	AFF	U-23	2020,	 skuat	
Indonesia untuk SEA Games 2019 
harusnya bisa diisi oleh para pemain 
muda. Indra sendiri juga sudah mengirim 
sinyal bahwa skuat Indonesia besar 
kemungkinan tanpa pemain senior. 

“Saya paksakan untuk coba nanti 
Timnas U-23 di SEA Games butuh 
pemain senior atau tidak, nanti akan 
kita putuskan. Kan tidak wajib pakai 
senior,” ungkap Indra. 

Di posisi kiper, pemain berusia 22 tahun 
milik Borneo FC, Nadeo Argawinata 
layak untuk dikedepankan. Indra pada 
sejumlah TC memang sempat memanggil 
kiper lain yang seperti Satria Tama dari 
Madura United. Dua nama kiper ini 
memang layak untuk bersaing menjadi 
kiper nomor satu Indonesia. 

Pada sektor kiper, Indra memang harus 
benar-benar memilih pemain dengan 
kualitas, mental dan komunikasi yang 
bagus dengan para pemain belakang. 
Pasalnya jika merujuk pada hasil laga 
uji coba timnas di Cina pada Oktober, 
persoalan komunikasi antara pemain 
dan kualitas kiper jadi sorotan. 

Para pemain timnas, di Cina kerap tak 

Indonesia terakhir meraih medali 
emas SEA Games pada 1991 silam. 
Di SEA Games tahun ini, Persatuan 

Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) 
menargetkan medali emas wajib diraih 
oleh anak asuh Indra Sjafri. 

Demi bisa mewujudkan target tersebut, 
timnas U-23 Indonesia jika merujuk pada 
persiapan sedari awal tahun lalu akan 
sangat bergantung pada para pemain 
generasi Egy Maulana Vikri. Hal ini bisa 
berkaca dari keputusan terbaru Indra 
Sjafri memulangkan empat pemain, satu 
diantaranya adalah striker naturalisasi 
Alberto Goncalves. 

Dari serangkaian TC dan laga uji coba, 
Indra Sjafri memang kerap memanggil 
sejumlah pemain demi mendapat 
komposisi permainan yang tepat. Di 
TC pertama pada Juli 2019, Indra 
memanggil 40 pemain. Pada TC di 
Yogya, Indra sempat hanya memanggil 
26 pemain. Sedangkan pada TC keempat 
di Bogor, Indra hanya memanggil 30 
pemain. Pelatih asal Sumatera Barat itu 
sejak awal sudah menekankan bahwa 
ia hanya membutuhkan pemain yang 
sesuai dengan skema dan strategi tim. 

Pada laga uji coba kedua melawan Iran, 
publik seperti bisa menduga bahwa 
nantinya timnas U-23 akan memainkan 
pola menyerang di perhelatan SEA 
Games 2019. Formasi 4-3-3 akan jadi 

Bedah Kekuatan Timnas U-23

BERTUMPUH PADA 
GENERASI EGY
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mampu melakukan komunikasi dengan 
baik di situasi bola mati. Hal ini yang 
membuat gawang timnas Indonesia 
kebobolan sebanyak 4 gol di Cina. 

“Gol yang terjadi (melawan Yordania) 
karena kurangnya komunikasi pemain 
belakang. Mereka saling menunggu 
sehingga pemain lawan leluasa untuk 
menguasai bola. Saya juga melihat 
sirkulasi bola sering salah.” kata Indra. 

Untuk sektor belakang, empat pemain 
muda dengan jam terbang cukup tinggi 
bisa menjadi andalan. Mereka adalah 
Rachmat Irianto, Nurhidayat Haji Haris, 
Bagas Adi Nugroho, serta. Firza Andika. 
Secara kematangan bermain, Bagas 
Adi yang sudah berusia 22 tahun bisa 
jadi jenderal lini belakang. 

Yang menarik tentu saja persaingan di 
sektor tengah. Indra Sjafri menyebut 
bahwa pemain yang bakal memperkuat 
timnas Indonesia di SEA Games 2019 
akan benar-benar diseleksi ketat 
olehnya.  Bergabungnya Gian Zola dari 
Persib membuat perebutan tempat di 
sektor tengah jadi lebih hidup. Sejumlah 
pemain yang dianggap ‘anak emas’ 
Indra Sjafri seperti Witan Sulaiman pun 
tak serta merta mendapat tempat. 

Sani Rizki Fauzi, Syahrian Abimanyu, 
Hambali Tholib, dan Rachmat Irianto, 
punya peluang besar dipertahankan. 
Masuknya Evan Dimas di skuat akhir SEA 
Games 2019 akan menambah menarik 
persaingan para gelandang untuk bisa 
masuk di skuat starting eleven timnas 
Indonesia. 

Indra Sjafri besar kemungkinan akan 
memberikan 6 sampai 8 slot untuk 
pemain di sektor tengah. Sosok Evan 
Dimas bisa menjadi pilihan utama Indra 
Sjafri di lini tengah. Sebagai salah satu 
pemain senior, jiwa kepemimpinan 
pemain Barito Putera tersebut akan 
sangat berguna bagi barisan gelandang 
muda timnas. 

Jika Hanif dipastikan tercoret, maka 
nama lain yang bisa dikedepankan ialah 
Witan Sulaiman. Witan merupakan 
tipikal gelandang pekerja keras yang 
juga memiliki kecepatan. Tak jarang, 
Witan bersedia turun ke belakang untuk 
membantu lini pertahanan. Bersama 
Timnas U-19, Witan sukses mencetak 
tiga gol pada Februari 2019 lalu dan 
beberapa kali ikuti TC serta laga uji 
coba, tenaga Witan masih dibutukan 
Indra Sjafri. 

Di sejumlah pertandingan uji coba, 
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Indra Sjafri kerap menurunkan pemain 
Bhayangkara FC Sani Rizki Fauzi 
sebagai starting XI. Pada Liga 1 2018, 
Sani mendapatkan kesempatan bermain 
sebanyak 18 pertandingan di posisi 
sayap kanan. Pemain asal Sukabumi 
itu bisa menjadi alternatif serangan 
Timnas Indonesia U-22 di Piala AFF 
2019. Apalagi sang pemain juga bisa 
diandalkan menghuni sayap kiri Garuda 
Muda.

Terakhir tentu saja ada nama Egy 
Maulana Vikri. Jika di Piala AFF 
U-23 Zola dan Sani mendapatkan 
kepercayaan lebih dari sang juru 
latih, kini kehadiran Egy tampaknya 
bisa membuat komposisi Timnas U-23 
berubah. Intinya, persaingan di lini 
tengah, dengan padatnya pemain, 
bakal semakin sengit dan menarik. 

Pada awal Maret 2019 lalu, Indra sempat 
mendorong Egy Maulana Vikri menjadi 
gelandang serang saat bertanding 
melawan Bali United. Menariknya ada 
Gian Zola saat itu, keduanya memang 
seperti bertabrakan peran. Namun, 
coach Indra tak ingin berjudi dengan 
memaksakan Gian Zola di skuat. 

Dicoretnya Gian Zola dari tim, justru 
pada akhirnya membuat peran Egy 
akan lebih besar. Ia jadi motor serangan 
bersama Witan. Ia harus bisa jadi 
pelayan bagi satu ujung tombak timnas 
Indonesia. 

Sedangkan untuk posisi pemain depan, 
Indra praktis bertumpu pada dua 
pemain yang sebenarnya bukan striker 
murni,	 Muhammad	 Rafli	 dan	 Osvaldo	
Haay. Striker veteran dari Madura 
United, Alberto Goncalves sendiri sudah 
dipulang ke klubnya bersama dengan 
tiga pemain lain. 

M	 Rafli	 sejatinya	 bukan	 pemain	 yang	
berposisi sebagai penyerang. Saat 
bermain untuk klubnya, Arema FC, 
M	 Rafli	 lebih	 sering	 mengisi	 pos	
sebagai gelandang. Akan tetapi saat 
membela timnas U-23 Indonesia, M 
Rafli	 lebih	 sering	 dipercaya	 untuk	
menjadi penyerang. Ia pun membalas 
kepercayaannya dari tim pelatih timnas 
U-23 Indonesia dengan tampil ganas di 
lini depan skuat Garuda. (Galih)
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SUSUNAN PEMAIN TERBAIK TIMNAS U-23

Nadeo 
Argawinata

Andy SetyoBagas Adi 
Nugroho

Firza Andhika

INDRA SJAFRI

Asnawi 
Mangkualam

Sani Rizky

Muhammad Rafli

Zulfiandi

Egy Maulana Vikri

Evan Dimas

Witan Sulaiman

Cadangan:
M. Riyandi, Nurhidayat, Dodi Alexvan Dijn, 
Rachmat Irianto, Irkham Zahrul Mila, Syahrian 
Abimanyu, Saddil Ramdani, Feby Eka Putra, 
Osvaldo Haay



KATA TOKOH

OPTIMISTIS & REALISTIS

Perhelatan SEA Games akan segera bergulir. Meskipun ini merupakan ajang 
multicabang, sepak bola tetap yang paling menyedot perhatian. Khusus bagi 
Indonesia, publik sepak bola sudah sangat menantikan medali emas yang diraih 

untuk kali terakhir pada 1991. Beberapa tokoh mengaku optimistis untuk sektor sepak 
bola putra, tapi tidak demikian di sepak bola putri. (Kenza, Reno, Wanda)

“SEA Games saya rasa kita punya kans 
yang cukup besar tahun ini. Saya rasa, 

harus bisa lebih baik dari sebelum-
sebelumnya. Saya rasa, tahun ini kita harus 

bisa dapat emas.”

(Rahmad Darmawan, pelatih timnas 
Indonesia di SEA Games 2011 dan 2013)

“Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 
sudah bagus, saya cukup mengikutinya. 

Chemistry antara pelatih Indra Sjafri 
dengan pemain sangat baik, seperti 

melihat beberapa uji coba dengan hasil 
memuaskan. Sejak awal, saya memprediksi 
mereka bakal mengamankan satu tiket di 
semifinal.	Lawan	terberat	Timnas	Indonesia	

U-23 masih di antara Vietnam dan 
Thailand.”

(Agung Setyabudi, eks pemain timnas 
Indonesia)Indonesia di SEA Games 2011 

dan 2013)

“Saya kira pemain Timnas Indonesia 
sekarang banyak pemain muda yang 
berkualitas. Mereka semua potensial. 

Beberapa pemain saya tahu kualitas dari 
mereka. Dengan sentuhan dari pelatih Indra 

Sjafri, saya yakin pemain Indonesia bisa 
memberikan prestasi yang terbaik. Tentunya 
bisa mengulangi medali emas yang didapat 
pada SEA Games 1991. Saya yakin itu bisa 
terulang kalau melihat skuat Indonesia yang 

sekarang.”

(Herrie Setyawan, eks bek tengah 
timnas Indonesia)

40

football5star.com

striker.id

akurat.co



41

“Saya kira hal itu (menang dari Iran U-23) 
menggembirakan buat kami. Bahwa anak-

anak yang sudah dipersiapkan untuk tampil 
di SEA Games kemudian diujicobakan 

dengan tim yang jauh di atas peringkatnya 
di FIFA sukses menang. Ini suatu hal yang 
luar biasa. Tapi, sebagaimana imbauan 

Ketum PSSI (Mochamad Iriawan) kita 
tidak boleh berpuas diri karena tantangan 
sebenarnya ada di Filipina. Pada Indra, 

ofisial,	dan	anak-anak	saya	ikut	senang	dan	
terima kasih kepada mereka yang sudah 

menunjukkan prestasi. Tapi, ini bukan yang 
terakhir, hasilnya harus ditunjukkan saat di 

SEA Games nanti.”

(Zainudin Amali, Menteri Pemuda dan 
Olahraga Indonesia)

“Saya sedih sekali, karena saya haus sekali 
dapat piala, bisa bawa Indonesia juara. 

Dia (coach Indra Sjafri) bilang, kamu tetap 
semangat siapa tahu nanti kami butuh kamu 

lagi. Tahun depan kalau kami butuhkan 
kamu	dan	badan	kamu	sudah	fit,	kami	pasti	

butuh kamu lagi. Saya sekarang dukung 
Timnas saja, saya doakan supaya mereka 
bisa juara. Sebenarnya saya mau bantu 

tim di dalam lapangan, tapi karena dalam 
keadaan sakit saya cuma bisa support dari 

televisi dan bantu doa saja.”

(Beto Goncalves, striker timnas 
Indonesia dan Madura United)dan 2013)

“Sebuah kehormatan bisa berada satu grup 
dengan Thailand dan Vietnam. Pastinya 
ini jadi tantangan berat, tapi tidak ada 

yang mustahil. SEA Games ini akan jadi 
pengalaman menarik untuk para pemain. 

Semoga timnas kita bisa lebih baik lagi, baik 
secara mental dan pengalaman. Kelemahan 
kita adalah kita masih tertinggal jauh dari 
segi pengalaman di level tertinggi. Tetapi, 

itu tidak boleh mengurangi semangat timnas 
di grup yang seru ini. Ini kesempatan langka 

bisa menghadapi tim yang ada di level 
tertinggi. (Hal) yang penting para pemain bisa 

menikmati permainan dan terus semangat.”

(Esti Puji Lestari, Manajer PS TIRA 
Persikabo Kartini)
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“Untuk persiapan sih cukup berat ya. 
Apalagi para pemain terus ditekan dengan 

jadwal kompetisi yang padat di Liga 1. 
Bagaimana pun pemain harus memiliki 

waktu istirahat untuk setidaknya berkumpul 
dengan keluarga. Sekarang mereka sangat 
capek karena harus bermain di liga dan 
mengikuti TC. Sepertinya Thailand akan 

datang empat hari sebelum laga pertama. 
Artinya mereka punya waktu untuk adaptasi 

dengan lapangan. Sementara Indonesia 
kemungkinan besar baru tiba satu hari 

sebelum pertandingan seperti yang sudah-
sudah. Itu juga bisa terbagi dalam dua 

kelompok kedatangan.”

(Amanda Kuswandi, pemerhati sepak 
bola wanita di Indonesia)

Football5star.com

“Berbicara peluang, tentu kita berpikir 
matematis. Rangking Indonesia putri masih 

di bawah Vietnam dan Thailand yang 
notabene peserta Piala Dunia. Namun, 

atas dasar dukung dari semua pihak, baik 
itu PSSI, pemerintah, KONI/KOI, menjadi 
motivasi kami untuk mempersiapkan tim 

ini dengan maksimal di Sea Games 2019. 
Harapan kami tim sepak bola putri bisa 
menembus	semifinal.	Dalam	pertandingan	
tentu ada menang dan kalah, tapi bagi 

kami yang terpenting adalah bagaimana 
kami kalah dan bagaimana kami menang. 
Menang dengan gagah dan kalah secara 

terhormat.”

(Papat Yunisal, eks pemain timnas putri 
Indonesia)
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